KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURSU POETYCKIEGO „WIERSZ DLA MAMY”

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………
2. Telefon, e-mail: ………………………………………………………
3. Imię i nazwisko opiekuna: ....................................................................................
4. Dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy):
………………………………………………....……. ………………….
…………………………………… ………………………………………………………
5. Kategoria konkursowa i wiekowa: …………………………………………………
………………………………………………………..………….
(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 1 do regulaminu KONKURSU POETYCKIEGO
„WIERSZ DLA MAMY”

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Działając w imieniu mojego dziecka, w oparciu o art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody
na wykonanie podczas KONKURSU POETYCKIEGO „WIERSZ DLA MAMY”, zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka oraz na
wielokrotne nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek, o którym mowa, zawsze wykorzystywany
będzie w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary z siedzibą w Gródkowie w szczególności zdjęcia
zamieszczane będą na stronie internetowej, portalach społecznościowych, prasie czy innych kanałach.
Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz
i powielanie wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem na wszystkich znanych polach ekspozycji, w tym określonych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z promocją i działalnością Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Psary.

/data i podpis rodzica lub opiekuna

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE UTWORU / DZIEŁA
Działając w imieniu mojego dziecka w związku z uczestnictwem w KONKURSIE POETYCKIM „WIERSZ DLA MAMY”
niniejszym

□ Wyrażam zgodę / □ Nie wyrażam zgody
na nieodpłatne wykorzystanie powstałego utworu/dzieła przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w celach promocyjnych,
niekomercyjnych, informacyjnych, edukacyjnych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231).
Niniejsza licencja jest udzielana nieodpłatnie.

/data i podpis rodzica lub opiekuna

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURSU POETYCKIEGO „WIERSZ DLA MAMY”
KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO
Zgodnie z artykułem 13. i 14.
Rady (UE) 2016/679 z dnia

pkt

1.

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i

27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oświadczam,
iż przyjmuję do wiadomości, że:











Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, z
siedzibą w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Gródków, reprezentowany przez Dyrektora
GOK.
Państwa dane
osobowe
przetwarzane
będą
wyłącznie
w
celu
realizacji
konkursu poetyckiego „Wiersz dla mamy” i będą
udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, członkom Jury
oraz Urzędowi Gminy Psary.
Na mocy artykułu 7 pkt 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. posiadają Państwo prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
na podstawie art. 13 pkt. 2 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania,
na podstawie art. 13 pkt. 2 przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania danych
(sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia),
na podstawie art. 13 pkt. 2 mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
na podstawie art. 13 pkt. 2 mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w konkursie.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej: iod@gok.psary.pl

/data i podpis rodzica lub opiekuna

